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 هقذهِ

ـای هتٞا  عؼاويؼ ـای کما  و ؿىؼ به ايناو هؼایت وؿمیؼو ب  ػؿويثی  ی٢مبثـ او ب
ـاؿ ـاو بیـويی و اومت ٝ٪ل که ػاػه ٩  يیثق ايبیثاء وا٩ثٜ ػؿ که هنتًؼ الهی ايبیاء که  یاهب

ـا ٝ٪ل صکن اف  یـوی و ىًاعت به ؿا ايناو  ؿمى  عؼا که همايٖىؿ عىايًؼ،هی ٥
د ، ٧ 5480 ،یًیٕکل .:الٞ٪ل نتکملی یصت ایو ال بٞج الله ؿمىال و ال يب: ;٥ـهىػيؼ

 عؼاويؼ هیچ ؿمى  و يبیی ؿا ي٦ـمتاػه امت هگـ ایًکه ٝ٪ل ؿا کاهل کًًؼ.ٔ 58ً  ،5
ـالمئهًیى ـاو بٞخثت ٝلثت هىؿػ ػؿ البال١ه يهذ ػؿ اهی  اىثاؿه آو بثه الهثی  ی٢مبث

 یها ًثهیگًز تثا 4۳ًٔ ، ٧ 5454ی، ٍثبضٕ .:الٞ٪ى  ػ٥ائى لهن یخیـوا و: ;کًًؼهی
ـػ ـايگیقايًؼ هاايناو هیاو ػؿ ؿا ع  ايبیثاء و ػاؿػ امالم ػیى ػؿ ههمی رایگاه ٝ٪ل لؾا. ب

 .ايؼ ػاىته ویژه تىره کما ، به ايناو ؿمايؼو و آو  ـوؿه به

 ش،یٍثض ىیبه مبب ٥٪ؼاو ػايو و ػکه  تیٝـبنتاو ػؿَٝـ راهلراهٞه هٖالٞه 
ػهثؼ کثه ٝ٪ثل چثه رایگثاه هثی يياو حـ اف اصناما  بىػه امتؤهت يتـیب ای راهٞه

ـا٥ا  عىاهؼ ىؼ ـػاب رهالت وع . ههمی ػاؿػ و ا٥ى  آو ػؿ راهٞه باٝج م٪ىٓ ػؿ گ
 و مثى کیثاف  یىیثػي یهثاهثا وٝيث٨ػؿ ٩الب هضبتػؿ آو اصناما  ای که  راهٞه

به ًٝىاو هخا  اگـ ىغَی  ىؼه امتیگـ هرلىه گـیػ ییو ١ْب ػؿمى ًهیک عين و
ىثؼيؼ و يمثی گـ٥تًؼ آؿاميمی ىؼ تا ايت٪امهی ػیگـی کيته ۀتىمٔ ٩بیلای اف یک ٩بیله

ػاينتًؼ و اف آو ٝزیثب تثـ ایثى هی ىنتًؼ وگـ٥تى ػیه ؿا يًگهی ٥٪ٔ عىو ؿا با عىو
ىؼ اف يٚـ ىؤو و رایگاه ارتماٝی با ه٪تى  یکثی هی بىػ که بایؼ ىغَی که ٩َاً

ىثؼ هی ىؼ بایؼ  نـ ؿئیل ٩بیله ٩اتل ٩َاًهی ؼ هخال اگـ  نـ ؿئیل ٩بیله کيتهباى
یا ایًکثه  ۳00ٔ ، 4ً ، د5۳05هـ چًؼ ي٪يی ػؿ ایى ٩تل يؼاىته باىؼ. ٕرىاػٝلی، 

ـاو به عإـ ت٦ًـ و عين  ؼؿايی بىػ کثه ػؿ رـیثاو  ىـوٛ ؿمن فيؼه به گىؿ کـػو ػعت
ـا، ـاييا رًگ بًی تمین با ػؿباؿکن و ػؿ رًگ امیـ ىؼه و به ًٝىاو کًیق بثه ػؿبثاؿ ػعت
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ـػيؼ. ٕبإبائی، تـرمه هىمثىی ٕ بـػه ىؼه بىػيؼ و صاّـ ييؼيؼ که به ٩بیله عىػ بافگ
ٕؿهٔ ٝلثت ٝمثؼه ایثى کثاؿ ؿا ایثى ٕثىؿ ٔ ٝالهه ٕبإبایی415 ً ،58 د همؼايی،

ـها بقؿ هی آيها;کًًؼ: هی هٞـ٥ی ـاؿىىيؼ و هلٞبه ػمت هی  ًؼاىتًؼ که ػعت ـػاو ٩  ه
ـای عايىػه و ٩بیلههی ـيؼ و يًگ آو ب  :.فػيثؼهثی هايؼ لثؾا بثه ایثى کثاؿ ػمثتهی گی

اصنامثاتی هخثل عيثن و ت٦ًثـ  ۀایًها به عإـ ١لب ۀٔ هم875 ً ،8 ٕبإبائی، دٕ
ـه بىػ که بـ ٝ٪ل راهٞ ـه ىؼه بىػ. ۀو١ی  یًیمـفه ىیامالم ػؿچً راهلیت آو فهاو چی

ـػ و هغإباو او بىػيثؼ.  یو ٝلم یٝ٪الي تیػوؿ اف تـب یهاايناو ىیآو چً هیلٙهىؿ ک
ـاه ىیبا ا ـه گ امالم یورىػ ؿمى  گ ـاو کثـ ا یثاف آ یـیثتىاينت با بهث کثه  نی٩ث

ـاؤهمگاو ؿا به تٞ٪ل وت ؿىثؼ آو  و تیثعىػ کثه بثـ ٝ٪الي ی٢یتبل ـهیعىايؼ ومهی هل ٥
که ایى اهـ هن  ت٦کـ بنافػ هل وؤاهل ت یهئهًاي ،یراهل یهااف آو ايناو ،ػاىت هیتک

ـاوايثی کثه ػؿ هثىؿػ ٝ٪ثل واؿػ ىثؼه  ـه گ٦تاؿی آو صْـ  ػؿ ّمى ؿوایثا  ٥ ػؿ می
ـه ٝملی ایياو به ٍىؿتی که عىػىثاوهی امت، عىػ ؿا يياو  تبلیث٠ ػهؼ و هن ػؿ می

ـػم ٝمل ػؿ و بـػيؼ  یو هىىمًؼايه کاهال ٍىؿ  به ؿا ػیى  و تيثىی٨ تٞ٪ثل بثه ؿا هث
ـػ و ٝ٪ثل کثه ػهثؼ  امثظ مثئا  ایى به امت ٍؼػ ػؿ  ژوهو ایى. کـػيؼ ػٝى   عث
 امت  ػاىته صْـ  آو تبلی٢ی ۀمیـ ػؿ رایگاهی چه وؿفی

 پیشیٌیِ پژٍّش

 ۀیـمث;هخل هایی آو صْـ  کتاب یتیؿمى  عؼا و ؿوه تـب ی٢یتبل ۀیـػؿ هىؿػ م
 ۀیـمث;و  5۳21چثا  فهنثتاو  ی،ٝثالم یـّثاٝل ی٤، تثؤل:اٝٚن یاهبـ  ی٢یتبل
: امثالم ػؿ َٝثـ اؿتبإثا ٔ ی٢ثیتبل یامثتبـ م یٕػؿ آهؼ اکـم یاهبـ  ی٢یتبل

 یآهىفىث ۀیـبثه مث یيگثاه;و  5۳77چا  تابنثتاو  ی،أ٢ٍـ ا٥تغاؿ ی٤تـرمه و تؤل
ـػ. همچً یمیاواصمؼ کـ ی٤تؤل: ؿمى  عؼا  یثىػؿ ا یه٪اال  هتٞثؼػ یىاىاؿه ک

 :ینکًهی هىؿػ يىىته ىؼه امت که به چًؼ هىؿػ اىاؿه
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ـه  ، هاهًاهثهٝثالمی ٝلیـّا ،8ٕٔ ؤ 5ٕ ؿ٥تاؿی تبلی٠  أٝٚن  یاهبـ تبلی٢ی می
 .0۶ ىماؿه ،5۳20 تابنتاو ، یام

ـاو عاتن کالم ػؿ ٝا٩الو و ٝ٪ل رایگاه  هاهًاهثه ،صنثیًی رثىاػ میؼ ،  یاهب
 .۶ ىماؿه، 5۳24 ،هبل٢او

ـهًگی های ىیىه  ٥َثلًاهه ،الثىیـی هضنى هکی، ٝهؼ ػؿ   یاهبـ تبلی٢ی – ٥
 .81 ىماؿه ،5۳28 ، ٍاػ٧ اهام ػاييگاه  ژوهيی

 مثا  ،تؤهثل ،ٕىمی ٖٝاؿاو الله ؿوس البال١ه، يهذ ػؿ   یاهبـ تبلی٢ی ٦ٍا 
 .۶ ىماؿه ،5۳07 فهنتاو و  اییق ،مىم

 کثىحـ المضمثؼی، ٝبثؼ صنیى ،کـین ٩ـآو هًٚـ اف  عاتن  یاهبـ تبلی٢ی ۀمیـ
 .5 ىماؿه ،5۳21 ،هٞاؿ٣

 هفاّین

ػقل

ـگـ٥ته اف ٝ٪ا  امت وٝ٪ثا  ًٕثاب یلضاٗ ل٢ىٝ٪ل به  آو  لهیامثت کثه بثه ومث یب
ـکو ؿا یفايى ٔ ؿمثى  عثؼا 177ً ه. ٧،  5458ؿا١ب ا٦ٍهايی، ٕ .بًؼيؼهی ىتـ م

ٓفَظ  ّػَماِل  آلَؼٓمَل  ّإَو : ;٥ـهایًثؼهی به آو اىاؿه کـػه و ػؿ صؼیخی  ًَّ ّهَى آلَدٓهّل َو الی
َوابِّ َفّإٓو َلٓن ُجٓؼَمٓل َحاَسٓت َفآلَؼٓمُل ّػَماِل ّهَى آلَدٓهّل  ٓخَبّث الذَّ

َ
ـايثی،: ّهٓثُل أ  ٕابى ىٞبه ص

ٔ ٝ٪ل، ٝ٪ا  ٕفايىبًؼٔ رهل امت، بثه فايىبًثؼ ىثتـ تيثبیه 51 ٧، ً 5414/5۳۶۳
ـػاو ىثىػ،  ثل  ـگ ىؼه، ي٦ل همايًؼ  لیؼتـیى رايىؿاو امت، اگـ فايىبًؼه يقيًؼ م

ـايی، تـرمثه رًتثی، ٕ .امتٝ٪ل، ٝ٪ا  و رلىگیـ اف رهل  لثؾا  ۳۳ًٔ ابى ىٞبه ص
 بثه بًثؼ یؿا ػؿآػه ىهىا  و یي٦ناي یػاينته ايؼ که هىاها یبإً یـویي یٝ٪ل ؿا يىٝ

ٔ، 5۳24ٕىثاکـی، ٍثؼی٪ه ٕ 412ًٔ ، 55د ، ٧ه.  5454ابثى هًٚثىؿ، کيؼ. ٕهی
ٝ٪ثل ٔ 58ىثماؿه  ،ياهثه راهٞثه، :بـٝىاهل ىکى٥ایی ٝ٪ل ػؿ ٩ـآو و ؿوایا  یگؾؿ;

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/13309/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-1384-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-12
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 یهًٞث ىه ایثب نیـبه کاؿؿ٥ته امت که کاؿبـػ آو ػؿ٩ـآو ک قی٥هن ي ػؿک و یالبته به هًٞا
ىثؼه  ٤یثتٞـ قیوػؿک ي ٌی٩ىه تيغ یگاه به هًٞٔ 155، ً 5۳25ٕصیؼؿی،  امت.
ػهثؼ و هثی ٔ که عیـ و ىـ ؿا تيثغی177ٌه. ٧، ً 5458ٕؿا١ب ا٦ٍهايی،  امت

، 8د  ،٧ه.  5454 ،یىهیث٥ىىػ. ٕهی هىرب يگه ػاىتى ي٦ل اف عال٣ و تمایل به آو
کثه  یٝ٪ثل ٝملث که ٝهؼه ػاؿ ىًاعت امت و یصکما ٝ٪ل ؿا به ٝ٪ل يٚـٔ 488ً

 ، تض٪یث٨ و يگثاؿههَثباس یثقػیٕ کًًثؼ.هثی نیکًتـ  کًًؼه ؿ٥تاؿ ايناو امت ت٪نث
هًٚىؿاف ٝ٪ثل، ػٝثى  بثه تؤهثل و ىثًاعت   ژوهو ىیػؿا 0۶ًٔ ، 5۳25، ىـی٦ی

 امت.  گـیػ یاف مى و اصناما  مى و کًتـ  ىهىا  کیوت٦کـ اف 

ػقالً٘تٍخشدٍسصٕ

ـکػو  ايؼ اهثا  امتٞما  ىؼه واژه ٝ٪ل و ٝ٪اليیت ػؿ هىاؿػ هتٞؼػی به ٍىؿ  هيت
 ائثل ىثىین ػؿ وا٩ثٜ امثت٦اػه اف ٝ٪ثل ٝ٪اليیثت ىثمـػهاگـ بغىاهین ٥ـ٩ی بیى آيها ٩

٩ثائمی يیثا، ٕىىػ یًٞی ايناو ٕب٨ تٞـی٤ اؿمٖى ػاؿای ٝ٪ثل و ٩ثىه ت٦کثـ امثت هی
تىاو هثخال يمی ٔ ػؿ ایى فهیًه57 ، ؽهى، ىماؿه:چینتی ٝ٪اليیتٔ ;5۳2۳ٝلیـّا، ٕ

ـا اٍال مًگ ٩ىه ٝ٪ل ـػ فی يؼاؿػ ولی اگـ اينايی اف ٝ٪ل عثىػ  آو ؿا با مًگ ه٪اینه ک
امت٦اػه يکًؼ ػؿ وا٩ٜ اف ٝ٪اليیت بـعىؿػاؿ يینت اگثـ چثه ٩ثىه ٝ٪ثل ؿا ػاؿػ. ٝالهثه 

حٰمُى   ها ُػّبَذ ّبهّ   َالَؼمُل ;رىاػی آهلی يیق با بـػاىت اف ؿوایت  ، :َو اکُحّغَب ّبّه الَدًاو  الشَّ
ـهًثگ کًهثی ٔ بـ ؿوی همیى يکتثه تؤکیثؼ88۳ٕابى بابىیه، ً  ًثؼ و ٝ٪ثل ؿا ٕبث٨ ٥

ـهًگ ػؿ  ل;کًًؼ: هی امالهی ایى ٕىؿ هٞـ٥ی  ٝ٪ثل ؿا کثاؿ و ػؿک هزمىٝثه ػیى ٥
 امثت ٝثالن و کًثؼهثی ػؿک که کنی و يینت ٝا٩ل کًؼيمی ػؿمت ػؿک آيکه گىیًؼ

 صثؼیج ػؿ ٥ْیلت ػو ایى هزمىٝه يینت، ٝا٩ل هن کًؼ اويمی ٝمل ٝلمو به ولی
حٰمُى   ُػّبَذ ّبهّ ها   َالَؼمُل ; به ٍىؿ   کنی یًٞی امت ىؼه بافگى :َو اکُحّغَب ّبّه الَدًاو  الشَّ

 تىايثؼيمی يکًؼ ٝمل ولی بؼايؼ که هن وکنی کًؼ کنب بهيت تىايؼيمی ػايؼيمی که
ـاهن ؿا بهيت هٞـ٥ثت ; اؿػمثتايی، اصمثؼ، و بغيثایو اهثايلى، صنثیىٕ:. يمایثؼ ٥
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ـه ارتماٝی میامی ؿمى  عؼ  میامی، ما  هٖالٞا  ، ٥َلًاهه:اىًامی ٝ٪ل ػؿ می
ٔ هًٚىؿ اف ٝ٪ل ػؿ ایى  ژوهو ٝ٪ل به هًٞی ٝ٪اليیت و به کاؿ بـػو ۳2 ىماؿه  ًزن،

تثىاو تکمیثل کثـػ کثه هثی ػؿ وا٩ٜ هًٞثی ٝ٪اليیثت ؿا ایثى ٕثىؿ ٝ٪ل و تٞ٪ل امت.
ـای ٔ Stenmarkٕ امتى هاؿکٝ٪اليیت یًٞی ػؿک ػؿمت هؼ٣ و ؿاه ؿمیؼو به آو. و ب

کًثؼ کثه هثن  اف ٝ٪اليیت ؿا هٖـس هی یهًٞای راهٞهىرىػ، های ي٪َاو تٞـی٤ؿ٥ٜ 
 :يگـ ٝ٪اليیثت کثل;ىثىػ. او ایثى ٝ٪اليیثت ؿا  ىاهل ابقاؿها و هن ىاهل اهؼا٣ هی

ٕholistic rationality ٔاف امثت يگـٝباؿ  کل به ٝباؿ  ػیگـ، ٝ٪اليیت >ياهؼ هی: 
ـای ؿ تٞ٪یب; ٩ٕثائمی :. میؼو به آو اهؼا٣ امتاهؼا٣ هًامب و ابقاؿهای هًامب ب

بثا  ؿمى  اکثـم 57ٔ ؽهى، ىماؿه ،:چینتی ٝ٪اليیت;ٔ، 5۳2۳يیا، ٝلی ؿّا، ٕ
ـػم به تٞ٪ل و ايؼیيیؼو ـه تبیلث٠ عثىػ  ػٝى  ه به تىصیؼ و مایـ هٞاؿ٣ ػیًثی ػؿ مثی

ـػم ؿا با هؼ٣ ػؿمت عل٪ت ايناو یًٞی هٞـ٥ثت و ٩ثـب بثه عؼاويثؼ  مٞی ػاىتًؼ ه
ای کثه بثا ايثىاٛ  بًؼگی به ػؿگاه او آىًا کًًثؼ تثا راهٞثه ؼو به آو یًٞیهتٞا  و ؿاه ؿمی

ـا٥ا ، اوهام، ػيیا ػومتی و هآ   ـمتی ٝزیى ىثؼه بثىػ بثه ؿىثؼ و کمثا  بـمثؼ.  ع
کًًثؼ. هی ػؿ هىؿػ ٥لن٦ه بٞخت ايبیاء به آو اىاؿه المئهًیى ٝلیهماو ٕىؿ که اهیـ

ـ ػو واژه بثه ٍثىؿ  واژگثاو ٔ لؾا ػؿ ایثى  ثژوهو اف هث4۳ ٧، ً 5454ٍٕبضی، 
ـاػ٣ امت٦اػه عىاهؼ ىؼ.  هت

احسبس

، ىثؼه امثت یبثا صثىاك هًٞث یقیثػؿک چ یهـچًؼ ػؿل٢ت به هًٞا قیاصناك ي
هًٚثىؿ اف آو ي٪ٖثه ه٪ابثل ٝ٪ثل  ایى ه٪اله اها ػؿ 81۶ٔ ، 5ً ، د٧ه.  545۳ههًا، ٕ
ـاماك ٝا٦ٕه یًٞی هثایی  کثه ػؿ صالت باىثؼهی ٝؼم کًتـ  ي٦ل و ىهىا  و ؿ٥تاؿ ب

 کًؼ.هی هخل عين، ىاػی، ٝي٨ و... ٙهىؿ  یؼا
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س٘شُ

 هؼً  لغىی عیشه

ـه  178ٔ ، 2ً ه. ٧، د 5485ابى میؼه، . ٕامت :میـ; هاػه اف ٝـبی فباو ػؿ می
ـکت، یًٞی میـ ـه; ؿ٥تى، ؿاه ؿ٥تى، ص  ؿ٥تثاؿ ؿ٥ثتى، یًٞثی میـ ؿ٥تى، ؿاه يىٛ یًٞی :می
ـه ولی ٔ، ٕهٖهثـی، ۳41 ، ۳ً ، د5۳71ٕٕـیضثی،  ؿ٥تثاؿ. مثبک و يثىٛ یًٞی می

5۳25ً ، 42ٔ 
 هؼً  ادطالح  عیشه

ـه ػؿ تاؿیظ ػؿ وا٩ٜ بـؿمی مبک ؿ٥تاؿ ىغَثیت تثاؿیغی اٝثن فيثؼگی هثای می
ـه  یثاهبـ  ٥ـػی، ارتماٝی، میامی و... امت> هخال ىثهیؼ هٖهثـیٕؿهٔ ػؿ هثىؿػ مثی

 يىینؼ:هی امالم

ـه ػ٩ی٨ ت٦نیـ و ػؿیا٥ت هًٚىؿ به;  ل٢ثت هًٞثای ابتثؼا امثت، بهتـ  یاهبـ می
ـه; ـه. ػؿیابین ؿا :می ـکت، یًٞی میـ. امت :میـ; هاػه اف ٝـبی فباو ػؿ می  ؿ٥ثتى، ص

ـه; ؿ٥تى، ؿاه ـه ولی ؿ٥تاؿ ؿ٥تى، یًٞی میـ ؿ٥تى، ؿاه يىٛ یًٞی :می  مبک و يىٛ یًٞی می
، 5۳25ٕهٖهثـی، . :باىؼهی  ی٢مبـ ؿ٥تاؿ مبک ىًاعت امت ههن آيچه. ؿ٥تاؿ

ً 42ٔ 

ـه ػؿ هثىؿػ  یثاهبـ امثالمکه بهایی اػاهه ايت٪اػی به کتابایياو ػؿ   ه يثام مثی
ـه که آيها; ػهؼ:هی يىىته ىؼه کـػه و اػاهه  و] ايثؼ يىىته ؿا  ی٢مبـ ؿ٥تاؿ ايؼ، يىىته می

ـه يام به که هاکتاب ایى[ ؿا ؿ٥تاؿ ػؿ  ی٢مبـ املىب و مبک يه  يثه امثت ّمیـ ػاؿین> می
ـه  ؿ٥تثاؿ امثلىب يثه ؿ٥تثاؿ، ػؿ  ی٢مبثـ مثبک يه امت، ىؼه يىىته  ی٢مبـ ؿ٥تاؿ... می

 42ٔ ، 5۳25ًٕهٖهـی،  : ی٢مبـ هتؼ يه  ی٢مبـ،
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غ٘تجل

 هؼً  لغىی جبلیغ

اف باب ت٦ٞیل و اف هاػه بل٠ به هًٞی ؿمايؼو اف هماو ٕىؿ که ابالٟ يیق به ایى تبلی٠ 
 450ٔ ، 2ً ، د٧.ه 5454 ابى هًٚىؿ،ٕىىػ. هی هًٞی امتٞما 

 هؼً  ادطالح  جبلیغ

ـاػی به و ػیؼگاه ؼ، ايتياؿ و ايت٪ا  إالٝا  و ٝ٪ائ:تبلی٠; هایی امت بیى ٥ـػ یا ا٥
ـگىيی و تؤحیـ ػؿ ؿوصیا ، ا٥کثاؿ و ؿ٥تاؿهثای آيهثا کثه بثـ مثه  هًٚىؿ ي٦ىؽ و ایزاػ ػگ

ـيؼه و هضتىای  یام هبتًی امت ـّ اٍلی  یام ػهًؼه،  یام گی ًَٝ. 

بثه هثن  یىمثته ػؿ ٩الثب هایی ػیگـ تبلی٠ ٝباؿ  امت اف ؿوه یا ؿوهبه ٝباؿ  
ـای بنیذ کـػو و رهت ػاػو يیـوهای ارتماٝی و ٥ـػی اف ٕـی٨ ي٦ىؽ  یک هزمىٝه ب
ـای ؿمیؼو به یک هؼ٣ هيثغٌ کثه  ػؿ ىغَیت ا٥کاؿ و ٝ٪ائؼ و اصناما  آيها ب

ـهًگثی و... هيث باىثؼ. ـوٛ یثا ياهيثـوٛ ایى هؼ٣ همکى امت میامثی، يٚثاهی، ٥
 8۳ٔ ، 5۳22ًٕوامٞی، 

تبلی٠ یًٞی ؿمايؼو یک  یام : ;٥ـهایؼهی ىهیؼ هٖهـی ػؿ هىؿػ هًٞی تبلی٠هـصىم 
ایى  یام،  کهاف کنی به کل ػیگـ، ؿمايؼو چیقی به ٥کـ و ؿوس و ّمیـ و ٩لب کنی 

 ۳85ٔ ، 5ً ، د5۳70ٕهٖهـی، :. باینتی یک اهـ هًٞىی و ؿوصی باىؼ

تجل٘غٖس٘شُ

ـه ٥ـهىػيؼٔ ؿهٕهٖهـی ىهیؼ آيچه ٕب٨  مثبک ىثًاعت یًٞثی عثؼا ؿمى  می
ىىػ که یکی اف آيهثا، هی ایياو فيؼگی هغتل٤ ىئىيا  ۀهم ىاهل که صْـ  آو ؿ٥تاؿ

ـه آو صْـ  ػؿ تبلی٠ ػیى امت یًٞثی مثبک آو صْثـ  ػؿ تبلیث٠ امثالم لثؾا ػؿ  می
ـه تبلی٢ی بایؼ به ػيبا  ىًاعت مبک  و  ؿ٥تاؿ آو صْـ  ػؿ تبلی٠ ػیى باىین>بـؿمی می

ـه تبل٢ی آو صْـ  ػؿ هىؿػ ٝ٪ل امت. ایى ه٪اله به ػيبا  بـؿمی گىىه  ای اف می
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 خذاعقل در سیزُ تبلیغی رسَل 

عىايثؼو عٖبثه، وٝث٘ و مثغى  ٨یثاف ٕـ يتـیب ؿمى  عؼا ٠یکه تبل ییاف آيزا
ـ٥ته امت ـه گ قاویآيها ه یتىاو با بـؿمهی ايزام گ  تاهثل و، ت٦کثـ ،اف واژه ٝ٪ثل یـیثبهث

ـاؿ ػاػ  تیؿا هالک ٝ٪ل وٝ٪الي یًیػهای احبا  گقاؿه امتؼال  ػؿ یـیکاؿگه ب ىیهمچً ٩
ـػ.  ـه گ٦تاؿی بـؿمثی کث و هثًو ؿمثى   یگؾىثته اف آو ػؿ ؿ٥تثاؿٝملو تضت ًٝىاو می

اف يثٛى  هایی ييثايهتثىاو هی قیيٛى بـعىؿػ آو صْـ  ػؿ صىاػث هغتل٤ ي و عؼا
ـاه با ت ـه ٝملی هل و ت٦کـ ؿا ؤؿ٥تاؿ هم ـػ. و بـؿمی  ییىًاماتضت ًٝىاو می ایى ه٪الثه ک

ـه گ٦تاؿی ـػافػ و بثا ػمثته بًثؼی ؿوایثا  آو صْثـ  ػؿ هثىؿػ ٝ٪ثل و هی ابتؼا به می  
ـای هـ کؼام اف آيها و همچًیى بیاو هخا   ای اف مٞی ػاؿػ به گىىثههایی ايتغاب ًٝىايی ب

 گ٦تاؿی آو صْـ  ػؿ تبلی٠ ػیى ػؿ هىؿػ ٝ٪ل و ٝ٪اليیت اىاؿه کًؼ.مبک و هًو 

س٘شُگفتبسٕ

 اهمیث و خایگاه ػمل

ـه تبلی٢ی گ٦تاؿی عىػ ػؿ هىاؿػ هتٞثؼػی بثه اهمیثت و رایگثاه  آو صْـ  ػؿ می
ـػم رایگاه وا٩ٞثی ٝ٪ثل ؿا بيًامثًؼ  ـا ىثًاعت، ٝ٪ل و ٝ٪اليیت  ـػاعته ايؼ تا ه فیث

ـه تبلی٢ثی عثىػ بثه ایثى  ه٪ؼهه  یـوی اف ػمتىؿا  ٝ٪ثل امثت و آو صْثـ  ػؿ مثی
تىاو اىاؿه کثـػ کثه آو هی که به ًٝىاو يمىيه به ایى ؿوایت هىّىٛ تىره ویژه ػاىته ايؼ

 صْـ  ٥ـهىػيؼ:

 جؼال  و جباسک الله فمال فأدبش أدبش له لال و فألبل ألبل له فمالإو الله خلك الؼمل ;
 لک أػیذ بک و أبذأ بک هًک أطىع ال و ًکه أػظن خلما خلمث ها خالل  و ػضج  و

ـايثی، :.الؼمیاب ػلیک و الثىاب  همايثا 51ٔ، ً 5۳۶۳ه ٧/  5414 ٕابثى ىثٞبه ص
ـػ ؿو و او ؿوکثى: گ٦ثت او بثه  ل آ٥ـیؼ ؿا ٝ٪ل عؼاويؼ ـػ: گ٦ثت او وبثه کث ـگث  او و ب
ـگيت  هغلثى٩ی هثى مىگًؼ، وراللن ٝق  به: ٥ـهىػ تٞالی و تباؿک عؼاويؼ مپل. ب

ـػاؿتـ و بقؿگتـ  هٞیثاؿ با و گـػاينهی بـ تى وبا کًنهی آ١اف تى با. ام يیا٥ـیؼه تى اف ٥ـهايب
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 يیکثىتـیى ؿا آو صْثـ  ٝ٪ثل ػیگثـ تٞبیثـ ػؿ .:کثًنهثی ٝ٪اب و ػهنهی حىاب تى
 امثت٦اػه :هًثک أٝٚثن; رثای بثه :هًثک أصنثى; تٞبیـ واف کًًؼهی هٞـ٥ی هغلى٧

 اهثام هخثل ػیگثـ ائمثه اف تٞبیثـ ایثى 517ٔ، ً 5د ه ٧،  541۳هزلنی، ٕ .کًًؼهی
ٔ ۶4، ً 5د ه ٧،  5480امثت. ٕکلیًثی،  ىؼه ي٪ل هن ؿّا اهام و ٍاػ٧

آو صْـ  ػؿ ایى ؿوایت ىـی٤ رایگاه ٝ٪ل ؿا به ًٝىاو ٝٚین تـیى هغلى٧ ػؿ ٝالن 
 کًًؼ.هی به هغإبیى عىػ هٞـ٥ی

 های ػمل و داحباو آو ویژگ 

ـػم ؿا به تٞ٪ل و تؼبـ تيثىی٨ کثـػه ٝ های ویژگیبا بیاو  آو صْـ  ٪ل و ٝا٩الو ه
ـػ:هی ايؼ که به ًٝىاو يمىيه  تىاو به ایى ؿوایت اىاؿه ک

هثای اف ٥ْثایل و عثىبیػؿ  ثیو آو صْثـ   عثؼاضاب ؿمثى  ؿوفی اٍ
ـػيؼ.  او  اف ٝ٪ل او  ـمیؼيؼ و ٥ـهىػيؼ که اگـ ايناو اف  آو صْـ ىغَی تٞـی٤ ک

ـه باىؼ همکى امت اٝما  او اف ٥ثارـ بثؼتـ ىثىػ و  يٞمت ٝ٪ل و امت٦اػه اف آو بی به
 ؿمًؼ.هی به ايؼافه ٝ٪لياو به ػؿرا  باالها ايناو

ًَ  َلٓىِم ّبَحٓضَشّجّه َػَل  َسُخٍل َححَّ  َرکیُشوا َخّمییَغ ّخَصیاّل آلَخیی; ٓث
َ
َفَمیاَل َسُعیىُل  شّ َو أ

هّ  یُه ّبآخّحَهیاّدهّ ّفی  آلّؼَبیاَدّة َو اللَّ ًٓ ّه ُيٓخّبیُشک َػ ُخّل َفَماُلىا یا َسُعىَل اللَّ : کیَف َػٓمُل الشَّ
اّف آلَخیّش جَ  ًَ ٓد

َ
ا َػٓى َػٓمّلّه َفَماَل أ ًَ ُل

َ
ٓحَمَك یٓغأ

َ
ٓػَظَن ّهیٓى ُفُدیىّس  ّبُحٓمّمهّ  ُب یّص : ّإوَّ اأٓل

َ
أ

ّهیٓن َػَلی  َلیٓذّس  آلَفاّخّش َو  بِّ ٓلَفی  ّهیٓى َس یاُلىَو الضُّ ًَ َسَخاّت َو ی َما یٓشَجّفُغ آلّؼَباُد َغذًا ّف  الیذَّ ّإيَّ
ـايی،:. ُػُمىّلّهٓن   ػؿ صْىؿ ؿمى  عؼا 14ٔ، ً 5۳۶۳ه ٧/  5414 ٕابى ىٞبه ص

ی عىب ىغَی تٞـی٤ ىثؼ. صْثـ  مثئا  کـػيثؼ کثه ٝ٪ثل او ها یژگیو ۀهماف 
 او ٍثضبتهثای ب گ٦تًؼ: یا ؿمى  الله هثا اف ٝبثاػ  و عثىبیچگىيه امت  اٍضا

 ـمیؼ  آو صْـ  ٥ـهىػيؼ: همايا اينثاو اصمث٨ بثا هی کًین ولی ىما اف ٝ٪ل اوهی
ػؿ ؿوف ٩یاهثت بثه ها ػهؼ و ايناوهی صما٩ت عىػ اٝما  بؼتـی اف ايناو ٥ارـ ايزام

 ؿمًؼ.هی ايؼافه ٝ٪لياو به ػؿرا  باال و ٩ـب  ـوؿػگاؿىاو
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ایثى بـػاىثت ؿا کثـػ کثه ؿمثى  تثىاو هثی هيثابه آو،های ؿوایت و ؿوایتاف ایى 
ـاهی ـػم های اف ٥ـٍت گ هغتل٤ تبلی٢ی امت٦اػه کثـػه و رایگثاه ٝ٪ثل ؿا بثه هث
ـای ؿمیؼو به مثٞاػ  وا٩ٞثی هی هٞـ٥ی ـه وؿی اف ٝ٪ل ب کـػيؼ و آيها ؿا به تٞ٪ل و به

ی هثا یژگثیوت ػیگثـی آو صْثـ  کـػه ايؼ. همچًثیى ػؿ ؿوایثهی تـ١یب وتيىی٨
ـای همگثاو بهتثـ ؿوىثى هی ٝا٩ل ؿا بیاوهای ايناو ـه وؿی اف ٝ٪ثل بث کًًؼ تثا ؿاه بهث

 ٥ـهایًؼ:هی مافيؼ. آو صْـ 

لمى هى  یحىاضغػمى ظلمه و  یحداوصو  یهػمى خهل ػل یحلنو دفة الؼالل أو ;
جکلن فغًن و  یشاجذبش فإو کاو خ یحکلنطلب البش و إرا أساد أو   هى فىله ف یغابكدويه و 

و لغايه و إرا  یذهإو کاو ؽشا عکث فغلن و إراػشضث له فحًة اعحؼصن بالله و أهغک 
 یؼیشفهًه الحشؿ فحلک ػؾش خصال  یبذوو ال  یاءه الحیفاسلايحهض بها ال  یلةفض یسأ

ـاي:. بها الؼالل  80ٔ، ً 5۳۶۳ه ٧/  5414 ی،ٕابى ىٞبه ص

 فیثـ ه٪ابثل ػؿ و تىاّثٜ گؾىثت صلثن،: ;هخل ٦ٍاتی ؿوایت ایى ػؿ آو صْـ 
 باىؼ ىـ اگـ و بگىیؼ بىػ عیـ اگـ ٕکه کالم اف ٩بل تؼبـ عیـ، ٕلب ػؿمب٪ت  ػمتاو،

 و ٥ْائل ىمـػو ١ًیمت ها، ٥تًه ػؿ هتٞا  عؼاويؼ به بـػو ،  ًاهٔػاؿػ يگه ؿا عىػ فباو
ـه ـػه ايؼ. ٝا٩ل ايناو یها ييايهرقء  ؿا: صـً اف ػوؿی ،ایص آيها، اف گیـی به  بـىم

ـاهی امت بثه یکثی اف  یٝلؿوایتی ػؿ  که همًيیى و وٍی و راييیى  یاهبـ گ
سأط  أو اػلین;٥ـهایًؼ: هی ی ارتماٝی ايناو ٝا٩ل یًٞی هؼاؿا اىاؿه کـػه وها یژگیو

 هیى بالمؼشوف یؼاؽش ال فیمى خیش ال و الًاط هذاساة ػضوخل بالله اإلیماو بؼذالؼمل 
ی، ٝثاهل. ٕىثیظ صثـ :عیبیال هًیه الخیالؿ إل  الله یدؼل حح  هؼاؽشجه هى بذ ال

بٞؼ اف ایماو به عؼاويؼ هتٞثا  هثؼاؿا  ٔ بؼاو که ؿأك ٝ٪ل818، ً 58د ، ٧ 5410
ـػم امت و ػؿ اينايی کثه بایثؼ بثا کنثايی بثا آيهثا هٞاىثـ  ػاىثته باىثؼ  کـػو با ه

ـای عالً يمی هٞاىـ  ـاؿ ػهؼ.کًؼ، عیـی يینت تا عؼاويؼ ؿاهی ب  اف او ٩



  6>9   تاؿیظ امالمویژه ، 5415فهنتاو ، 18ىماؿه  ٥َلًاهه 

ـػم با ػومتی ػیگـی ؿوایت ػؿ ـای عیثـ عىامتى و ه  افٔ ؿا بثؼ یثا عثىبٕ آيهثا بث
 الًیاط إل  الحىدد بالله اإلیماو بؼذسأط الؼمل ; ىماؿيؼهی بـ ٝا٩ل ايناو یها ييايه

 ۳1ٔ، ً 8د ، ٧ 5۳72، هیبابى. ٕابى :فاخش و بش کل إل  الخیش ادطًاع و
 ػمل دس خاهؼهاسصػ دادو به ػىاهل سؽذ 

صْـ  اؿفه ٝىاهل هىحـ ػؿ ؿىؼ ٝ٪ل هخل ٝلن آهىفی و آهىفه ٝلن، تؼبـ، آو 
ػؿ راهٞه باال بـػه وآيها ؿا به ًٝىاو یک هًزثاؿ ههثن  ػوؿی اف هىاهای ي٦نايی و... ؿا

ػؿ راهٞه هٞـ٥ی کـػه ايؼ که باٝج ىؼ ػؿ هیاو راهٞه راهلی صزاف، هئهًايی ٝثالن 
ـه تـبیت ىىيؼ. به ًٝىاو هخثا  آو صْثـ  و با ٥ْیلت هخل ابىؽؿ،  ه٪ؼاػ، ملماو و١ی

یَضِة َػَلی  کیلِّ ُهٓغیّلٍن َو ُهٓغیّلَمة آلّؼٓلّن  َطَلُب ;٥ـهایًؼ: هی ه ٧،  5480ٕکلیًثی، : َفّش
یَضِة َػَل  کلِّ ُهٓغّلٍن  آلّؼٓلَن آطُلُبىا ;ٔ یا 7ه٪ؼهه، ً  یّى َفّإوَّ َطَلَب آلّؼٓلّن َفّش  :َو َلٓى ّبالصِّ

ػهًؼ که ٝلن و ػايثو بثه هی ٔ ایى ؿوایا  يياو58، ً 5د  5۳71ی، يابىؿیي٥تا  ٕ
ـا٥ثا  چ٪ثؼؿ  ًٝىاو یکی اف ٝىاهل گنتـه ٝ٪اليیت ػؿ راهٞه و ػوؿی اف رهل و ع

ـای هنا٥ـ  بثه ػوؿتثـیى ي٪ثآ  ػؿ يقػ آو صْـ  اهمیت ػاؿػ که ایياو هنلمیى ؿا ب
 کًًؼ.هی ػيیا رهت کنب ٝلن تيىی٨

تجلغٖػولٖس٘شُ

ٝالوه بـ بیاو اصاػیج گهـباؿ و بیاو آیا  ٩ـآو کـین و ت٦نثیـ آيهثا ػؿ  آو صْـ 
ـه وؿی اف آو، به ٍىؿ  ٝملثی يیثق اف ٝ٪اليیثت ػؿ  هىؿػ رایگاه و ٥ْیلت ٝ٪ل و به

ـه گیـی و ؿىؼ ٝ٪ل ػؿ صیٖه ٥ثـػی و یلتب ـػم ؿا به به ٠ ػیى امت٦اػه کـػه و همچًیى ه
ـػ:هی که به ًٝىاو يمىيه ايؼ يمىػه ارتماٝی تـ١یب وتيىی٨  تىاو به هىاؿػ فیـ اىاؿه ک
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 ػمالي  بشای جبلیغ دیىهای اجخار سوػ

ـه الٞـب با امالم آو  ـای تبلب٠ ػیى ػؿ ٥ْای هلتهب و  ـ اف ػىمًی رقی صْـ  ب
ـػيؼ که ٝ٪اليیت ػؿ تبلی٠ ػیثى ؿا بثه ٍثىؿ  های اف ؿوه ٝ٪اليی هغتل٦ی امت٦اػه ک

ـػ:هی يياو ػاػيؼ که به هىاؿػ فیـ ٝملی به همگاو  تىاو اىاؿه ک

مه ما  ػٝى  هغ٦یايه ػؿ ابتؼای بٞخثت، ىثـوٛ  هخلاو : تبلی٠ هـصله به هـصله 
ـه عىػ  و... . ػٝى  ٝلًی اف عايىاػه و ٝيی

ٕىؿ کثه اهثام به ٙـ٥یت هغإب ػؿ تبلی٠ و بیاو هٞاؿ٣ امالهی هماو ػوم: تىره 
ـه تبلی٢ی  ٍاػ٧  هیا; ٥ـهایًثؼ:هی به آو اىاؿه کـػه و ؿمى  عؼاػؿ تبییى می

 األيبیاء هؼاؽش إيا: الله سعىل لال: لال و لط ػمله بکًه الؼباد الله سعىل کَلن
ٔ ؿمثى  8۳، ً 5 ٧، د 5480 ،کلیًثیٕ. :ػمیىلهن لیذس ػل  الًاط يکلن أو أهشيا
ـػ و ٥ـهىػ: ها ايبیاء اهـ ىؼه عؼا ـػم با يهایت ٝ٪ل عىػ ٍضبت يک این که با  با ه

ـػم به ايؼافه ٝ٪لياو ٍضبت کًین.  ه

: امت٦اػه اف امتؼال  ػؿ ا٩ًاٛ هغإبیى ػؿ کًاؿ هىٝٚه و رؼا  اصنثى همثاو مىم
 سبیک عبیل إل  أدع;ٕىؿ که عؼاويؼ ػؿ ٩ـآو  یاهبـه ؿا به آو اهـ کـػه وهی ٥ـهایؼ: 

ٔ 581 ٕمثىؿه يضل/آیثه:. أحغیى هی  بیالح  خادلهن و الحغًة المىػظة و بالحکمة
ـػم ؿا با صکمت، هىٝٚه و رؼا  اصنى به مىی  ـوؿػگاؿ  بغىاو.  ه

هخثل تـبیثت هثا هغتل٤ تبلی٢ی و امت٦اػه اف آو ٥ـٍتهای چهاؿم: ایزاػ ٥ـٍت
ی هغتل٤ همنایه هلب٠ ػیًی و اٝقام آيها به هًا٨ٕ هغتل٤، ػٝى   اػىاهاو کيىؿها

 به امالم. ...هخل ایـو، ؿوم و

 و... . ًزن: م٦ـ تبلی٢ی آو صْـ  به هًا٨ٕ هغتل٤ اف رمله ٕائ٤ 

بثه ًٝثىاو  ایگثاه ههثن ػیًثی،  ...: ماعتى هنارؼ هغتل٤ هخل ٩با، هؼیًه وىين
 ارتماٝی و میامی.
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ـاهی امالمعىػ فهای ٝمل کـػو به گ٦تهه٦تن:  ـا ؿمى  گ ه ػاينثتًؼ کثهثی ی
گؾاؿػ که عىػ گىیًؼه هٞت٪ؼ و ٝاهثل کًؼ و تؤحیـهیهی ها فهايی ؿمىطمغى ػؿ ٩لب

ـای ؿمثیؼو بثه کمثا  های به گ٦ته عىػ باىؼ لؾا ٩ـآو آو صْثـ  ؿا بهتثـیى الگثى بث
 85ٔ ۀکًؼ. ٕمىؿه اصقاب/ آیهی هٞـ٥ی

ٝ٪اليی که هتکثی بثه وصثی بثىػ، های آو صْـ  تىاينتًؼ با اتغاؽ ؿوهایى بًابـ
ها ص٦٘ کـػه و ييـ ػاػيؼ به ٍىؿتی کثه  یىکًها و کاؿ امالم ؿا با ورىػ تمام ػىمًی

ـه ٝـبنثتاو و  ػؿ هؼ  کىتاه ؿمالت آو صْـ ، امالم به ػیثى ١الثب ػؿ ىثبه رقیث
 بٞؼها ػؿ هًا٨ٕ ومیٞی اف رهاو هخل آ٥ـی٨، آمیا و... تبؼیل ىؼ.

سؽیذ ػملی  دس خاهؼیه و اص بییى بیشدو جبلیغ ػمل  ػماليیث و بهیشه گییش اص ػمیل بیشای ایدیاد 
 های خاهل فشهًگ

ـاهثی امثالم ٕىؿ که ػؿ بثاال هماو هثای اف ؿوه تىّثیش ػاػه ىثؼ ؿمثى  گ
ـای تبلی٠ ػیثى امثت٦اػه کـػيثؼ و ایثى  هغتل٤ ٝ٪اليی ػوؿ اف اصناما  و تَٞبا  ب

ـه ٝملی ٝ٪اليی ایياو ػؿ تبلی٠ امالم امت. ٝالوه بـ ایى ایيثاوعىػ رقی ػؿ  ی اف می
ـآ و ت٦ـیٔ ٝمل يیق با ؿ٥تاؿ ٝ٪اليی ؿا ػؿ ٝمل  ها، ٝ٪اليیتبه ػوؿ اف اصناما  و ا٥

ـػم باف ـای ه ـػم يياو ػاػه و ؿاه هؼایت ؿا ب کـػيؼ به ٍىؿتی که هثن هنثلمیى هی به ه
ـاو ىىيؼکه به ًٝثىاو يمىيثه بثه هخثا   ؿ٥تاؿ ٝا٩اليه ؿا بیاهىفيؼ و هن باٝج هؼایت ػیگ

ـػ:تىاو اىاهی ؽیل  ؿه ک

کًًثؼ هی ٔ ي٪ل11، ً 5د  ی،ٕؿهٔ ػؿ کتاب ػامتاو ؿامتاو ٕهٖهـیهٖهـ یؼىه
ـهىؼ و  یًهواؿػ هؼ یو وصي یابايیب یکه ٝـب  به هنزؼ آهؼ تا اف ؿمى  عثؼا یکن

ـػبگ یو فؿ ینم  یاؿاوايبىه اٍضاب و  یاوػؿ ه واؿػ ىؼ که ؿمى  اکـم ی. هًگاهی
ـػ و ٖٝا یوعىػ بىػ. صارت عى به او ػاػ،  یقیعىامت. ؿمى  اکـم چ ییؿا اٙهاؿ ک

آوؿػ و بثـ فبثاو  یاو ٩ايٜ ييؼ و آو ؿا کن ىمـػ، بٞالوه مغى ػؿىثت و يثاهمىاؿ یول
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مثغت ػؿ عيثن ىثؼيؼ و  یثاؿاورناؿ  کـػ. اٍثضاب و  ينبت به ؿمى  عؼا
 هايٜ ىؼ. ؿمى  عؼا یبه او بـمايًؼ، ول یيمايؼه بىػ که آفاؿ یقیچ

ـاب ى  اکـمؿم ـػ و ه٪ؼاؿ یاٝ ـػ. ػؿ  یگـػ یؿا با عىػ به عايه ب به او کمثک کث
ـاب ـػ کثه وّثٜ ؿمثى  اکثـم یکاف يقػ یّمى اٝ بثه وّثٜ ؿإمثا و  هياهؼه کث

ػؿ آيزا رمثٜ ييثؼه امثت.  یا ىباهت يؼاؿػ و فؿ و عىامته یؼه،که تاکًىو ػ یصکاه
ـاب ـػ و کلمه یتاٙهاؿ ؿّا یاٝ و٩ثت ؿمثى   یثىؿايثؼ. ػؿ ا فبثاو بثـ یقتيکـ آهای ک
کثه هىرثب  یبـ فباو ؿايؼ یمغى ػؿىت و ياهمىاؿ یـوفتى ػ;به او ٥ـهىػ:  اکـم

 یبـمثؼ> ولث یآيها به تثى گقيثؼ یهتـمن اف ياصهی هى ىؼ. هى یاؿاوعين اٍضاب و 
رملثه ؿا ػؿ  یىهمکى امت هم یا. آیؿا گ٦ت یقرمله تيکـ آه یىاکًىو ػؿ صْىؿ هى ا

: بثـوػ  یىکه آياو ينبت به تى ػاؿيثؼ اف بث یتا عين و ياؿاصت ییبگى مٞیتصْىؿ ر
ـاب ـاب یگـؿوف ػ:. يؼاؿػ یهايٞ;گ٦ت:  یاٝ که همه رمٜ  یبه هنزؼ آهؼ، ػؿ صال یاٝ

ـػ و ٥ـهىػ:  یتؿو به رمٞ بىػيؼ. ؿمى  اکـم ـػ اٙهاؿ یىا;ک ػاؿػ کثه اف هثا هی ه
ـاب:. امت  یىچً یاىؼه، آ یؿاّ  یثقو هماو رمله تيکـ آه: امت یىچً;گ٦ت:  یاٝ

ـاؿ کـػ. اٍضاب و   .یؼيؼعًؼ ؿمى  عؼا یاؿاوؿا که ػؿ على  گ٦ته بىػ تک

ـػ رمٞیت به ؿو عؼا ؿمى  هًگام ایى ػؿ ـاػ، گىيثه ایثى و هى هخل: ;٥ـهىػ و ک  ا٥ث
ـاؿ و بىػ ؿهیؼه ىتـه که امت هـػی هماو هخل ـػ،هی ٥ ـػم کث  بثه ایًکثه عیثا  بثه هث

ـػ ؿم بیيتـ ىتـ آو. ػویؼيؼ ىتـ ػيبا  به و کـػيؼ ٥ـیاػ بؼهًؼ کمک ىتـ ٍاصب  و کث
ـاؿی ـػم ىتـ ٍاصب. ىؼ تـ ٥  هثى ىتـ به کنی کًنهی عىاهو گ٦ت و فػ بايگ ؿا ه
همثیى . کًن ؿام ؿا عىیو ىتـ ؿاه چه اف که ػاينهی بهتـ عىػم هى باىؼ، يؼاىته کاؿی

ـػم که  رلثى اف آؿام آؿام و بـػاىثت ٝلث٤ هيت یک و ؿ٥ت ػاىت، باف تٞ٪یب اف ؿا ه
ـه آيکه بؼوو. آهؼ بیـوو ىتـ  که صالی به تؼؿیذ ػؿ بؼوػ، و بکيؼ ٥ـیاػی و بقيؼای يٞ

 ػمثت ػؿ ؿا عثىیو ىثتـ ههثاؿ مهىلت کما  با بٞؼ. آهؼ رلى ػاػ،هی يياو ؿا ٝل٤
 .:ىؼ ؿواو و گـ٥ت
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ـابی ایى صتما ،بىػم گؾاىته آفاػ ؿا ىما هى ػیـوف اگـ  ىثما ػمثت بثه بثؼبغت اٝ
 هثايٜ ولی  ـمتی بت و ک٦ـ صا  ػؿ بىػ، ىؼه کيته بؼی صا  چه ػؿ و بىػ ىؼه کيته

ـػم ؿام ؿا او هالیمت و يـهی با عىػم و ىؼم ىما ػعالت  .ک

ىؿ  ٝملثی ؿاه کًتثـ  آو صْثـ  چگىيثه بثه ٍث ػهثؼ کثههی ایى ؿوایت يياو
هخل عين ؿا به اٍضاب عىػ آهىعتًثؼ و بثا ؿ٥تثاؿی ٝا٩اليثه و بثه ػوؿ اف  اصناماتی

ـا ػؿ  ـػيثؼ فیث ـابی يياو ػاػيؼ و او ؿا به امالم هثؼایت ک اصناما  ؿاه هؼایت ؿا به اٝ
اگـ ػیـوف هى ىما ؿا آفاػ گؾاىته بثىػم صتمثا ایثى ; آعـ ؿوایت آو صْـ  ٥ـهىػيؼ:

ـابی بؼبغت به ػمت ىما کيته ى ػؿ چه صا  بثؼی کيثته ىثؼه بثىػ، ػؿ  وػ ؼه بىاٝ
 .:صا  ک٦ـ و بت  ـمتی

ـابی با که هٞلىم امت   و ایماو آوؿػ. ؿ٥تاؿ ٝا٩اليه آو صْـ  هنلماو ىؼاٝ
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 گیزیًتیجِ

ـه تبلب٢ی ؿمى  عؼاػؿ   ـػاعته ىؼ و با اىاؿه   ایى ه٪اله به رایگاه ٝ٪ل ػؿ می
ـه تبلی٢ی آو صْثـ  ػؿ  به گىىه ـه الٞـب مٞی ىؼ تا می ای اف ٥ْای ارتماٝی رقی

ـػ. ػؿ ابتؼا با ػمته بًؼی،  ـاؿ گی ػو بغو گ٦تاؿی و ٝملی ػؿ هىؿػ ٝ٪ل هىؿػ بـؿمی ٩
ؿوایا  آو صْـ  ػؿ هىؿػ ٝ٪ل بیاو ىؼ که ایياو رایگثاه ٝ٪ثل و ٝٚمثت آو ؿا بثه 

ـػم هٞـ٥ی ک ـاهن ىىػ و همچًثیى ویژگیه هثای ٝ٪ثل و  ـػيؼ تا فهیًه تبٞیت اف ٝ٪ل ٥
های ايناو ٝا٩ل ؿا هٞـ٥ی کـػيؼ و اؿفه ٝىاهل ؿىؼ ٝ٪ل هخل ٝلن آهىفی ؿا ػؿ  ييايه

ـه ٝملی عىػ هن اف ؿوه ـػيؼ. آو صْـ  همچًیى ػؿ می ٝ٪اليثی های راهٞه باال ب
مثه مثا  ػٝثى  هغ٦یايثه ػؿ  رهت تبلی٠ ػیى اف رمله تبلی٠ هـصله به هـصلثه هخثل

ـه عثىػ و ، تىرثه بثه ٙـ٥یثت ...ابتؼای بٞخت، ىـوٛ ػٝى  ٝلًی اف عثايىاػه و ٝيثی
ـه بـػيثؼ و بثا تبلیث٠ ٝملثی ٝ٪اليیثت و  هغإب ػؿ تبلی٠ و بیاو هٞاؿ٣ امثالهی بهث

ـه ـهًگبه ـای ایزاػ ؿىؼ ٝ٪لی ػؿ راهٞه و اف بیى بـػو ٥ های رثاهلی گیـی اف ٝ٪ل ب
ـا٥ا ، َٝثبیت و... بثىػ بثا تىاينتًؼ راهٞ ـه الٞـب ؿا که ػؿگیـ ايىاٛ ع ه آو ؿوف رقی

 هٖالثب گ٦تثه ها به ممت مٞاػ  هؼایت کًًثؼ. افها و کاؿىکًیورىػ تمام ػىمًی
ـػیؼ ؿوىى ىؼه ػاؿػ و بایثؼ  ؿ٥یٞثی رایگاه عؼا ؿمى  تبلی٢ی ۀمیـ ػؿ ٝ٪ل که گ

ويبایثؼ آو ؿا ػؿ اصنامثا   ػؿ تبلی٠ به ؿىؼ ٝ٪ثل و ت٦کثـ اهمیثت فیثاػی ػاػه ىثىػ
ـػ مٖضی و فوػگؾؿ  .هًضَـ ک
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ّبٗبدداضت

ػٝى  اف عىیياويؼاو ػؿ ىـوٛ ػٝى  ٝلًی به ػمتىؿ ٩ـآو و يقو  آیه ىثـی٦ه  -5
ٓيّزٓس ;

َ
ّبیَى َػّؾ َو أ ٓلَش

َ
ـاء:  :یَشَجک اأٓل تثىاو ػؿ هثىؿػ هثی ٔ ٍثىؿ  گـ٥ثت کثه854ٕاليثٞ

ایثى ٕثىؿ گ٦ثت> ػؿ هٞـ٥ثی و تبلیث٠ آیثیى  ٥لن٦ه ایى ؿوه تبلی٢ی و تؤحیـ گؾاؿی آو
ـاػ عايىاػه  ـه و مًت صاکن ػؿ راهٞه امت،  ؾیـه و صمایت ا٥ رؼیؼ که هغال٤ می

ـای  ثؾیـه هی و ٩بیله ـای هبل٠ ػیثى و هثن تبلیث٠ و تيثىی٪ی بث تىايؼ هن ٩ى  ٩لبی ب
ـای هبلث٠ مثغت  ـاو باىؼ و همچًیى اگـ هغال٦ت آيها باىؼ به ٕىؿ ٕبیٞی کاؿ ب ػیگ

 ىاهؼ ىؼ.ع

يکته بنیاؿ ههن و امامی ػؿ تبلی٠ ػیى امت که صتی  تىره به ٙـ٥یت هغإب -8
ـياهثهکًًثؼ کثه ػؿ هثی بقؿگاو ػیًی هن به هبل٢ثاو گىىثقػ ػیًثی عثىػ ٙـ٥یثت  های ب

ـيؼ هخال ٝالهه رىاػی آهلی ٕص٦ٚه اللهٔ ػؿ رمٜ هبل٢او ػیًی  هغإب ؿا ػؿ يٚـ بگی
بایؼ با هـ کل هتًامب با فهاو، هى٩ٞیت، مى ; ػيؼ:ػ٥تـ تبلی٢ا  امالهی ػؿ ٩ن ٥ـهى

ـػ و با تىره به ل٤ٖ و ه٦٢ـ  الهی مغى بگىیین> بؼیى گىيه  ـایٔ عاً هماو ٥ و ى
که يه آو ىغٌ ؿا ١ـوؿ بـ ػاؿػ و يه يا اهیؼ ىىػ> لؾا ػؿ تبلیث٠ بایثؼ ٕبیبايثه، ايثؾاؿ و 

ـه ـاصی ورىػ ػاىت ه ـػ تا اگـ ر ـاؿ بگی . :ن يیق ورىػ ػاىته باىؼتبيیـ ػؿ کًاؿ هن ٩
ـگقاؿی ى٦٪تا ٕ  https://fa.shafaqna.com/news/174522ٔبه ي٪ل اف عب

ـابی ؿا ٕؿهٔىهیؼ هٖهـی -۳ ٕؿهٔ، اف کتاب کضل البَـ ىیظ ٝباك ٩می ػامتاػ اٝ
ًة یي٪ل کثـػه ايثؼ و ٝثیى ایثى ؿوایثت ػؿ مث٦ ٩ن، هئمنه ييـ کتب المؾهبیه 71ً 

ٕؿهٔ ؿوایثت ؿا اف هىرىػ امت و ىایؼ ىیظ ٝبثاك ٩مثیق ٔ يی۶0۳، ً 8 دٕ البضاؿ
ـػه ايؼ. کتاب م٦یًه عىػ ي٪ل کـػه ايؼ ولی ػؿ ـای آو ؽکـ يک  کضل البَـ آػؿمی ب



  ـػ وؿف یگاهرا ـهػؿ م یٝ٪ل و ع     756 ؿمى  عؼا ی٢یتبل ی

واؿػ ىثؼه و  :٥٪تلتمىه ػعل الًثاؿ; ؿوایت م٦یًه البضاؿ و کضل البَـ واژهػؿ  -4
ـابثبه ٝلت آو اىاؿه ييؼه و ىایؼ ػعى  رهًن به عإـ ک٦ـ یث ـک اٝ ـػاىثت ا ىث ی، ب

ای به ىاهؼ هخثا   امت. به هـ صا  ایى هىّىٛ ّـبهٕؿهٔ اف ؿوایت بىػهىهیؼ هٖهـی
 فيؼ.يمی ها
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 .ٔؤػؼ١ آَ اِث٥ت :لٓ م٥،١اِـ ٚػائُ ،(ق 1409)حؼٗ  تٗ ٔحٕذ ،٣لأّ حش .6
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